
UCHWAŁA NR XXXII/239/2018 

RADY GMINY KRZEMIENIEWO 

z dnia 12 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego w sprawie 

zmiany uchwały nr XXVIII/139/2002  Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2002 

r. dotyczącej podziału Powiatu Leszczyńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, 

granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz.U. z 2018 poz. 994 ) oraz art. 454 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - 

Kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2018 r, poz. 754)  uchwala się co następuje : 

 

§ 1. Wyraża się pozytywną opinię o projekcie uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego w 

sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/139/2002 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 18 czerwca 

2002 r. w sprawie podziału Powiatu Leszczyńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XXXII/239/2018 

RADY GMINY KRZEMIENIEWO 

z dnia 12 czerwca 2018 r. 

 

 

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego w sprawie 

zmiany uchwały nr XXVIII/139/2002  Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2002 r. 

dotyczącej podziału Powiatu Leszczyńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, 

granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

 

Pismem nr OR.IX.033.6.2018 z dnia 23 maja 2018 r. Starosta Leszczyński zwrócił się z 

wnioskiem o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego w sprawie 

uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego dotyczącej zmiany uchwały nr XXVIII/139/2002 Rady 

Powiatu Leszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Powiatu 

Leszczyńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu w sprawie połączenia Gminy Krzemieniewo i Gminy Osieczna 

w jeden okręg wyborczy w wyborach do Rady Powiatu Leszczyńskiego. 

Podział mandatów na poszczególne okręgi wyborcze dokonywany jest poprzez 

podzielenie liczby mieszkańców gmin przez normę przedstawicielstwa. Z uwagi na 

uwarunkowania art.133 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad 

gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich w każdym okręgu wybiera się od 3 do 10 

radnych. 

W związku z tym celem utworzenia okręgów wyborczych mających co najmniej 3 

mandaty proponuje się  połączenie w jeden okręg wyborczy gminy Krzemieniewo oraz 

Osieczna. Wyliczono dla tych dwóch gmin liczbę przedstawicielstwa jako 5,3249  i ustalono 

dla tego okręgu liczbę 5 wybieranych radnych . 

Ponieważ łączenie gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego wymaga zasięgnięcia 

opinii rad zainteresowanych gmin, podjęcie uchwały w tej sprawie uznano za zasadne. 

 

 


